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วตัถปุระสงคข์ององคกรการกศุล

ผูท้ี�ตดิเชืJอและรวมถงึผูท้ี�ไดรั้บผลกระจากเชืJอ เอชไอว/ีเอดส ์ ในประเทศไทยนัJนไดรั้บการรังเกยีจอยา่งรนุแรง

ในสงัคมอยา่งไมเ่ป็นธรรมอนัเป็นผลสบืเนื�องจากการรับรูแ้ละการขาดความเขา้ใจ รวมทั Jงทัศนคตทิี�ไมถ่กูตอ้ง

ประกอบกบัการจัดลําดับความสาํคัญในนโยบายภาครัฐตอ่การศกึษาและการจัดการกบัปัญหาดังกลา่วเป็นไปอยา่ง

ไมเ่หมาะสมซึ�งสง่ผลใหก้ารแพรก่ระจายและจํานวนผูต้ดิเชืJอไวรัส เอชไอว/ีเอดส ์ ยังคงอยูใ่นอตัราที�

สงู และผูป่้วยที�ตดิเชืJอและบคุคลที�ไดรั้บผลกระทบจากเชืJอไวรัสดังกลา่วถกูลว่งละเมดิ ไดรั้บการดแูลอยา่ง

ไมเ่หมาะสมและไมย่ตุธิรรมจากสงัคมรอบขา้งไปทั�วทั Jงประเทศ ทั JงนีJภาครัฐเองไมเ่พยีงแตจ่ะไมใ่หค้วามสาํคัญ

ในประเด็นปัญหา ดังกลา่ว ภาครัฐยังไมม่แีมแ้ตศ่นูยด์แูลรักษาผูป่้วยที�ตดิเชืJอและผูท้ี�ไดรับผลกระทบจากเชืJอ

ไวรัสเอชไอว/ี เอดสอ์กีดว้ย

คามเิลยีน โซเชยีล เซนเตอร ์ ระยอง เป็นหนึ�งในองคก์รสาธารณกศุลภาคเอกชนที�จัดตั JงขึJนโดยมวีัตถปุระสงค์

ไมเ่พยีงแตเ่ป็นศนูยท์ี�ใหอ้งคค์วามรูเ้รื�องเชืJอไวรัส เอชไอว/ีเอดสใ์หก้บัคนไทยแตย่ังเป็นศนูยท์ี�ใหค้วามชว่ยเหลอื

ดว้ยการจัดหาที�พักอาศยั โภชนาการ ใหแ้กผู่ต้ดิเชืJอและผูท้ี�ไดรั้บผลกระทบจากเชืJอไวรัส เอชไอว/ีเอดส์

ทั Jงเด็กและผูใ้หญ ่ เพื�อใหมคีณุภาพชวีติที�ดขี ึJน ตลอดรวมใหไ้ดรั้บการศกึษา ไดรั้กษาทางการแพทย ์ ภาย

ใตโ้ครงการหลัก 3 โครงการของ คามเิลยีน โซเชยีล เซนตเ์ตอร ์ ระยอง ตามรายละเอยีดดังนีJ

 - โครงการบา้นเด็กกําพรา้ที�มเีชืJอเอชไอว ี และเด็กที�ไดรั้บผลกระทบจากเอดส ์ โครงการดังกลา่วใหค้วาม

ชว่ยเหลอืดว้ยการรักษาทางการแพทย ์ ใหก้ารศกึษา คณุภาพความเป็นอยูท่ี�ดขี ึJน ดว้ยการใหส้ ิ�งที�จําเป็น

ตอ่การดํารงชวีติประจําวันตลอดรวมถงึการเขา้ถงึสทิธติา่งๆ ตามกฏหมาย ปัจจบุนัมเีด็กอยูใ่นความดแูล 58 คน

 - โครงการสง่เสรมิการดํารงชวีติโดยอสิระของเยาวชน เป็นโครงการนํารอ่งระดับเอเซยีสําหรับเยาวชนกําพรา้

ที�มเีชืJอเอชไอวแีละไดรั้บผลกระทบจากเอดส ์ ปัจจบุนัโครงการดังกลา่วใหค้วามชว่ยเหลอืเด็กและเยาวชน

ที�ตดิเชืJอเอชไอวแีละไดรั้บผลกระทบจากเอดสจํ์านวน 43 คน ทั JงนีJยังไดส้ง่เสรมิเยาวชนจํานวน 24 คน

ไดก้ลับไปใชช้วีติปกตกิบัครอบครัวและสงัคมของแตล่ะคนอยา่งเหมาะสม

 - โครงการดแูลผูป่้วยเอดสแ์บบประคับประคอง เปิดดําเนนิการตั Jงแตปี่ พ.ศ.2539 ใหค้วามชว่ยเหลอืผูป่้วย

เอดสท์ี�ยากจน ไมม่ทีี�พักอาศยั ไมม่ผีูด้แูล ถกูรังเกยีจจากครอบครัวและสงัคมได ้ 40 เตยีง โดยมเีป้าหมาย

เพื�อทําใหผู้ป่้วยเอดสม์คีณุภาพชวีติดขี ึJนสามารถกลับไปใชช้วีติในสงัคมไดใ้หม ่ ตอ่มาในภายหลังโครงการนีJ

ไดข้ยายโครงการยอ่ยออกมาเป็นโครงการสวนอเีดน โดยใหค้วามชว่ยเหลอืผูป่้วยเอดสท์ี�ไดรั้บการสง่ตัวจาก

นักสงัคมสงเคราะห ์ ปัจจบุนัโครงการนีJมผีูป่้วยเอดสท์ั JงสิJน 46 คนจากจํานวนนีJเป็นผูพ้กิาร 19 คน

ไมเ่พยีงแตเ่ทา่นัJน คามเิลยีน โซเชยีล เซนตเ์ตอร ์ ระยอง ยังไดร้เิริ�มโครงการสรา้งสรรค ์ สรา้งเครอืขา่ย

ผูต้ดิเชืJอ และผูท้ี�ไดรับผลกระทบจากเชืJอไวรัส เอชไอว/ีเอดสใ์นพืJนที�ครอบคลมุทกุจังหวัดที�ตั Jงอยูใ่นทศิ
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ตะวันออกของประเทศ ทั JงนีJเพื�อเป็นการสรา้งความรูเ้กี�ยวกบั เชืJอไวรัสเอชไอว/ีเอดสใ์หก้บักลุม่สมาชกิใน

เครอืขา่ยและเพื�อเป็นการป้องกนัผูต้ดิเชืJอรายใหมใ่นพืJนที�จังหวัดที�ตั Jงอยูช่ายฝั�งตะวันออก นอกเหนอืไปจาก

การใหค้วามรว่มอืกบัวัดตา่งๆ และภาคธรุกจิในพืJนที�ในการจัดกจิกรรมการกศุล รวมทั Jงโครงการอื�นๆ อกีดว้ย

คามเิลยีน โซเชยีล เซนตเ์ตอร ์ ระยอง เป็นสว่นหนึ�งของมลูนธิคิณะนักบญุคามลิโลแหง่ประเทศไทย

ซึ�งไดรั้บการจดทะเบยีนเป็นองคส์าธารณกศุลหมายเลขทะเบยีน 8/2516 เงนิบรจิากใหก้บั คามเิลยีน โซเชยีล

เซนตเ์ตอรร์ะยอง สามารถนําไปหักลดหยอ่นภาษีเงนิได ้

ความเป็นมาและประวตั ิ

 - ในปี พ.ศ.2535 บา้นบรรเทาใจ เป็นบา้นแหง่แรกของ คามเิลยีน เซนเตอร ์ ที�ใหก้ารดแูละผูป่้วยที�ตดิเชืJอ

เอชไอว/ีเอดส ์ ตั Jงอยูใ่นซอยเรวด ี ถนนตวิานนท ์ จังหวัดนนทบรุ ี บา้นบรรเทาใจเป็นที�พักชั�วคราวที�จัดใหก้บั

ผูป่้วยที�ตดิเชืJอ โดยการนําของบาทหลวงจโิอวาน ี คอนทาร ี บาทหลวงชาวอติาเลี�ยน ชมุชนที�อาศยัอยู่

ในระแวกใกลเ้คยีงบา้นบรรเทาใจ ตอ่ตา้นกจิกรรมการกศุลของบา้นบรรเทาใจอยา่งรนุแรงสบืเนื�องมาจาก 

ความเขา้ใจที�ไมถ่กูตอ้งและการรับรูใ้นเรื�องเชืJอไวรัสเอชไอว/ีเอดส ์ ซึ�งผูต้ดิเชืJอดังกลา่วจะถกูตตีราเป็นบคุคล

รังเกยีจในขณะนัJน

 - ในปี พ.ศ. 2539  ประธานมลูนธิคิณะนักบญุคามลิโลแหง่ประเทศไทยตัดสนิใจยา้ยบา้นบรรเทาใจออกจาก

ชมุชนในซอยเรวด ี และไดร้เิริ�มกอ่ตั Jง คามเิลยีน โซเชยีล เซนตเ์ตอร ์ ระยอง และเปิดดําเนนิงานดา้น

สาธารณกศุลอยา่งเป็นทางการเมื�อวันที� 29 มกราคม ในปีเดยีวกนั โดยตั Jงอยูบ่นพืJนที� 5 ไรท่ี�ไดรั้บการบรจิาค

จากผูม้จีติศรัทธา พรอ้มกบัเริ�มดําเนนิงานสาธารณกศุล 7 โครงการ โดยมุง่เนน้ไปยังการใหค้วามชว่ยเหลอื

ดว้ยการจัดหาการศกึษา โภชนาการ การดแูลทางการแพทยใ์หก้บัเด็กกําพรา้และเยาวชนที�ตดิเชืJอเอชไอว/ีเอดส์

ในพืJนที� 8 จังหวัดชายฝั�งทะเลตะวันออกของประเทศไทย

ลกัษณะของโครงการและกจิกรรมการกศุล

ในปี พ.ศ.2557 คามลิเลยีน โซเชยีล เซนตเ์ตอร ์ ไดดํ้าเนนิโครงการทั JงสิJน 7 โครงการตามรายละเอยีดดังนีJ

 -โครงการบา้นเด็กกาํพรา้ที$มเีชื'อเอชไอวแีละเด็กที$ไดรบัผลกระทบจากเอดส ์ เริ�มดําเนนิการในปี พ.ศ. 2542

ไดด้แูลชว่ยเหลอืเด็กกําพรา้ที�มเีชืJอเอชไอว ี และเด็กที�ไดรั้บผลกระทบจากเอดส ์ ดว้ยการจัดหาที�พัก การรักษา

ทางการแพทย ์ การใหก้ารศกึษา กบัเด็กและวัยรุน่ที�มาจากครอบครัวที�ยากจนและไมพ่รอ้มที�จะดแูลรวมทั Jงการ

ขาดความรูใ้นการใหก้ารดแูลที�เหมาะสมแกเ่ด็กกลุม่ดังกลา่วได ้ ทั JงนีJเพื�อใหเ้ด็กเหลา่นีJมคีณุภาพชวีติที�ดขี ึJน

สามารถเขา้ถงึสทิธทิี�จะไดรั้บการรักษาทางการแพทยอ์ยา่งเหมาะสม ตลอดรวมไปถงึการสง่เสรมิทั Jงการพัฒนา

ทั Jงดา้นกายภาพ สตปัิญญา และดา้นจติใจ ปัจจบุนัมเีด็กที�อยูใ่นความดแูลของโครงจํานวน 46 คน ซี�งสามารถ

จําแนกไดด้ังนีJ

                      ทมีา :จากการสมัภาษณ์บาทหลวงชยัศกัดิ. ไทยสนธ ิเมื$อวนัที$ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ในปี พ.ศ.2557 คามลิเลยีน โซเชยีล เซนตเ์ตอร ์ ระยอง ไดรั้บเด็กที�ตดิเชืJอเพิ�มขึJนจํานวน 3 คน 

และเด็กที�ไดรั้บผลกระทบ 2 คน ในระหวา่งปีมเีด็กตดิเชืJอเสยีชวีติ 1 คนซึ�งการเสยีชวีติของเด็กรายนีJ

ไมไ่ดม้สีาเหตจุากการตดิเชืJอเอชไอว/ีเอดส์

จํานวน
26
20
46

เด็กที�ตดิเชืJอเอชไอว/ีเอดส ์หมายถงึเด็กที�ไดรั้บเชืJอไวรัสเอชไอว/ีเอดสเ์ขา้สูร่่างกาย 

เด็กที�ไดรั้บผลกระทบจากเชืJอไวรัสเอชไอว/ีเอดส ์หมายถงึ เด็กที�ไม่มเีชืJอไวรัส แต่บดิา มารดาเป็นผูป่้วยตดิเชืJอ

เอชไอว/ีเอดส ์

โครงการบา้นเด็กกําพรา้ที�มีเชืJอเอชไอวีและเด็กที�ไดรั้บผลกระทบจากเอดส ์   
       สิJนสดุ ณ กรกฏาคม พ.ศ.2555

สภาพของเด็ก
เด็กที�ตดิเชืJอเอชไอวี

เด็กที�ไดรั้บผลกระทบจากเอชไอวี
Total
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ที$มา : รายงานประปี พ.ศ.2556 หนา้6 และ รายงานประจําปี พ.ศ.2557 หนา้ 5 ภาคภาษาองักฤษ

โครงการบา้นเด็กกําพรา้ที�มเีชืJอเอชไอวแีละเด็กที�ไดรั้บผลกระทบจากเอดสต์ั Jงอยูท่ี� เลขที� 1/1 ซอยครี ี

ตําบลหว้ยโป่ง อําเภอเมอืง จังหวัดระยอง

-โครงการสง่เสรมิการดาํรงชวีติโดยอสิระของเยาวชน (บา้นอนิดเิพนเดนท)์ เปิดดําเนนิงานเมื�อวันที�

7 สงิหาคม พ.ศ. 2549  เป็นโครงการนํารอ่งระดับเอเซยีสําหรับเยาวชนกําพรา้ที�มเีชืJอเอชไอวแีละไดรั้บผลกระทบ

จากเอดส ์ เยาวชนบางคนไดรั้บการโอนมาจากโครงการบา้นเด็กกําพรา้ฯ ปัจจบุนัโครงการนีJมเียาวชนที�

เป็นหญงิ 9 คนและเป็นเยาวชนชายจํานวน 3 คนที�อาศยัอยูก่บัศนูยด์แูลของโครงการ

ศนูยข์องโครงการนีJไมเ่พยีงแตจั่ดหาที�พักอาศยัใหก้บัเยาวชนกลุม่นีJเทา่นัJนแตย่ังสง่เสรมิใหเ้ยาวชนไดรั้บการศกึษา

การดแูลสขุภาพ การรักษาพยาบาท ตลอดรวมทั Jงการสรา้งสรรคก์จิกรรมแบบมสีว่นรว่มของเยาวชน

เยาวชนกลุม่นีJสามารถรเิริ�มโครงการที�สรา้งสรรคโ์ดยเริ�มตน้จากการรวบรวมขอ้มลู การวางแผน การนําแผนงาน

สูภ่าคปฏบิตั ิ และการเรยีนรูร้ว่มกนั เป็นตน้

แหลง่ขอ้มลู : รายงานการดาํเนนิงานประจําปี พ.ศ. 2556 และ พ.ศ.2557

โครงการดแูลผูป่้วยเอดสแ์บบประคบัประคอง, โครงการนีJมจีดุมุง่หมายในการใหค้วามชว่ยเหลอืผูป่้วยที�

ตดิเชืJอไวรัสเอชไอว/ีเอดส ์ ใหเ้ขา้ถงึการรักษาทางการแพทย ์ พนักงาน 12 ทา่นที�ปฏบิตังิานกบัโครงการนีJ

จะใหบ้รกิารรักษาผูป่้วยแบบองคร์วม ซึ�งรวมทั Jงดา้นกายภาพ จติใจ สงัคม และจติวญิญาณ เพื�อที�จะ

45 37
6. จํานวนเด็กตดิเชืJอและเด็กที�ไดรั้บผลกระทบที�ยังอยู่
กับโครงการ

18 1 19

ปี 2552-56 ปี 2557

2

54

40

114 3

38

สถิตเิด็กกําพรา้ที�ตดิเชืJอและไดรั้บผลกระทบจากเชืJอไวรัสเอชไอว/ีเอดส์

595

40 7

คําอธิบาย

4. จํานวนเด็กที�เสยีชวีิต

5. จํานวนเด็กที�กลับไปใชช้วีิตกับครอบครัวของตนเอง

1. จํานวนเด็กที�ตดิเชืJอที�รับเขา้โครงการ

2.จํานวนเด็กที�ไดรั้บผลกระทบที�รับเขา้โครงการ 

จํานวนสะสมสิJนสดุ 
ณ เดอืนธันวาคม 

2557

117

47

3. จํานวนเด็กที�ถูกโอนไปยังโครงการของเยาวชน

             สถิตขิองเยาวชนที�ตดิเชืJอและไดรั้บผลกระทบจาก เอชไอว/ีเอดส ์ที�อยูภ่ายใตก้ารดแูลของศนูย ์    
              สิJนสดุ ณ เดอืนธันวาคม พ.ศ.2557

คําอธิบาย
พ.ศ.

2549-2556
พ.ศ.2557

จํานวนสะสมสิJนสดุ 
ณ เดอืนธันวาคม 

2557

1. จํานวนเยวชน 43 0 43

2. จํานวนเยาวชนที�จบการศกึษาและกลับไปใชช้วีิตใน
สงัคม

24 0 24

3. จํานวนเยาวชนที�ยังคงอยูกั่บศนูยฯ์ 19 19
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ทําใหผู้ป่้วยมสีขุภาพที�ดขี ึJน มคีณุภาพชวีติมากขึJน และสามารถคนืกลับสูส่งัคมของตนเองไดอ้ยา่งปรกตแิละ

อยา่งมคีวามสขุ โครงการนีJมุง่เนน้ไปยังพืJนที�ใน 8 จังหวัดที�ตั Jงอยูท่างตะวันออกของประเทศไทย ปัจจบุนัมผีู ้

ป่วยในโครงการนีJ 2000 รายดว้ยความรว่มมอืของนักสงัคมสงเคราะหท์ี�ประจําอยูใ่นโรงพยาบาลของรัฐบาลและ

คามลิเลยีนโซเชยีล ระยอง 

โครงการดแูลผูป่้วยเอดสแ์บบประคับประคอง ยังไดจั้ดหาบา้นพัก โภชนาการ รวมทั Jงการดแูลทางการแพทย์

ใหก้บัผูป่้วยที�ตดิเชืJอฯ อายรุะหวา่ง 13-72 ปี ทั Jงที�เป็นคนไทยและแรงงานตา่งชาตใินภมูภิาค

เมื�อสิJนปี พ.ศ.2555 โครงการดแูลผูป่้วยเอดสแ์บบประคับประคองไดพั้ฒนาโครงการใหมข่ึJนมาอกีโครงการหนึ�ง

"โครงการรว่มดว้ยชว่ยกนัป้องกนัฟืJนฟสูขุภาดผูต้ดิเชืJอเอชไอวแีละผูป่้วยเอดสจ์ากคามลิเลยีนสูช่มุชนภาคตะวันออก"

ดว้ยความรว่มมอืและการใหค้วามชว่ยเหลอืดา้นการเงนิจากสาํนักสขุภาพแหง่ชาตปิระจําจังหวัดระยอง เพื�อการ

พัฒนาดา้นรา่งการย จติใจและจติวญิญาณและความสามารถในการคนืสูส่งัคมใหผู้ป่้วยที�ตดิเชืJอ โดยมุง่เนน้

ไปยังพืJนที�จังหวัดที�ตั Jงอยูใ่นตะวันออก โครงการดแูลผูป่้วยเอดสแ์บบประคับประคอง ตั Jงอยูท่ี� บา้นหว้ยโป่ง

อําเภอเมอืง จังหวัดระยอง โดยใหค้วามชว่ยเหลอืผูป่้วยที�ตดิเชืJอทั Jงไทยและแรงงานตา่งชาตอิายรุะหวา่ง 13-72 ปี

โครงการสวนเอเดน โครงการไดจั้ดดําเนนิการเมื�อปี 2546 โดยมวีัตถปุระสงคเ์พื�อใหค้วามสะดวกดว้ยการเตรยีม

ความพรอ้มใหก้บัผูท้ี�ตอ้งตอ้งอาศยัอยูก่บัเชืJอไวรัสเอชไอว/ีเอดส ์ เพื�อการฟืJนฟดูว้ยการจัดหาที�พักชั�วคราวที�มี

พืJนที�ในการเพาะปลกูผัก ผลไม ้ งานหัตถกรรมโดยโครงการจะใหก้ารสนับสนุนในการทําตลาดผลติภัณฑท์ี�ผลติ

ขึJนไดข้องผูป่้วยที�อยูก่บัโครงการ โดยรายไดท้ั Jงหมดจะกลับคนืสูผู่ป่้วยที�ตดิเชืJอเพื�อเตรยีมตัวกลับคนืสูส่งัคมหรอืใช ้

ในการยังชพืของตัวผูป่้วยเอง โครงการสวนเอเดนยังไดจั้ดหาการดแูลรักษาสขุภาพอยา่งตอ่เนื�อง การดแูลตัวผูป่้วย

ดว้ยตนเองทั JงนีJเพื�อป้องกนัการเจ็บป่วยยามเมื�อภมูคิุม้กนัตนเองบกพรอ่ม  โครงการสวนเอเดนตั Jงอยูท่ี� 165/1

หมู ่ 3 ตําบลหนองบวั อําเภอบา้นคา่ย จังหวัดระยอง ผูป่้วยที�อาศยัอยูก่บัโครงการอายเุฉลี�ยระหวา่ง 16 ถงึ 

60 ปีขึJนไป

  โครงการดแูลผูป่้วยเอดสแ์บบประคบัประคอง  จํานวนผูป่้วยตดิเช ื'อ
ท ี$อาศยัอยูก่บัศนูยข์องโครงการ อาย ุระหว่าง 13-72 ปี

29205483

จํานวน
ผูป่้วย 

พ.ศ.2556

ผูป่้วยใหม่ ปี พ.ศ.
2557

เสยีชวีิต
กลับคนืสู่
สังคม ปัจจุบัน

88

3. จํานวนผูท้ี�อยูกั่บเชืJอเอชไอวีที�โอนมายังโครงการรวม
กับผูป่้วยที�เสยีชวีิต

51 0 51

300 9 309

อธิบาย

4. จํานวนคงเหลอืของผูท้ี�อยูกั่บเชืJอเอชไอวี ณ สิJนปี 40 31

จํานวนสะสม ณ สิJนปี
 พ.ศ.2557

1. จํานวนผูป่้วยที�อยูกั่บเชืJอไวรัส เอชไอวี 391 0 391

2. จํานวนผูป่้วยที�กลับคนืสูส่งัคม

สถิตผิูป่้วยตดิเชืJอเอชไอว/ีเอดส ์ภายใตก้ารดแูลของสวนเอเดน ณ เดอืนธันวาคม พ.ศ.2557

2546-2556 พ.ศ.2557
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แหลง่ขอ้มลู : รายงานการดาํเนนิงานประจําปี พ.ศ. 2557

โครงการอื$นๆ ในปี พ.ศ. 2557

โครงการทนุการศกึษาสาํหรบัเด็กที$ไดร้บัผลกระจากเอดส์

คามลิเลยีน โซเชยีล เซนตเ์ตอร ์ ระยอง ไดร้เิริ�มโครงการนีJเพื�อใหค้วามชว่ยเหลอืดา้นการศกึษาแกเ่ด็ก

ที�ไดรั้บผลกระทบจากเอดสท์ี�อาศยัอยูก่บัครอบครัวที�ยากจน โดยใหท้นุการศกึษาระหวา่ง 500 ถงึ 1,000 บาท

ตอ่เดอืนโดยมเีด็กที�รับทนุการศกึษานีJจํานวน 112 คนในปี พ.ศ.2557 ตลอดระยะเวลา 15 ปี โครงการทนุ

การศกึษาสําหรับเด็กที�ไดรั้บผลกระทบจากเอดสไ์ดใ้หท้นุการศกึษาแกเ่ด็กจํานวน 219 คน จากจํานวนนีJ 

มเีด็กจบการศกึษาในระดับประกาศนยีบตัรวชิาชพีชั Jนสงูจํานวน 59 คนโครงการสง่เสรมิความเขม้แข็งเครอืขา่ยผูต้ดิเชื'อเอชไอว/ีเอดส ์ภาคตะวนัออก

เครอืขา่ยผูต้ดิเชืJอฯ ภาคตะวันออก เป็นการรวมตัวของชมรมผูต้ดิเชืJอฯ เพื�อแกไ้ขปัญหาผูต้ดิเชืJอฯ และผู ้

ป่วยเอดสโ์ดยผูต้ดิเชืJอฯ จํานวน 63 ชมรม มสีมาชกิในเครอืขา่ย 18,862 คน ณ สิJนปี พ.ศ.2557

ในปี พ.ศ.2557 โครงการนีJไดร้ว่มกบัมลูนธิสิง่เสรมิสขุภาพ (สสส.) โดยมเีป้าหมายไปยังผูท้ี�อาศยัอยูใ่นพืJนที�

ชายฝั�งตะวันออกเพื�อการรณรงคใ์นกจิกรรมตา่งๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัเชืJอไวรัสเอชไอว/ีเอดส์

โครงการสะพานแหง่ความหวงั (Bridge of Hope Project) 

จากบคุคลภายนอก ซึ�งเป็นภารกจิสําคัญที�ตอ้งดําเนนิการเพื�อความมั�นคงในชวีติของเด็กกําพรา้ที�อยูก่บัศนูยฯ์

ดําเนนิการทั Jงภายในและตา่งประเทศ ผา่นเครอืขา่ยองคก์รการกศุล ตั Jงแตปี่ พ.ศ.2549 ถงึปัจจบุนัมพีอ่แม่

อปุถัมภจ์ากประเทศฝรั�งเศส จํานวน 559 คน ใหก้ารอปุถัมภเ์ด็กและเยาวชนจํานวน 59 คน ทั JงนีJศนูยฯ์

มกีารจัดกจิกรรมระหวา่งเด็กที�ไดรั้บการอปุถัมภก์บัพอ่แมอ่ปุถัมภใ์หทํ้ากจิกรรมรว่มกนัอยา่งนอ้ย 1 วัน

ศนูยบ์รกิารแบบองคร์วม

โดยเครอืขา่ยผูต้ดิเชืJอเอชไอว/ีเอดสใ์นประเทศไทยใชร้ปูแบบการมสีว่นรว่มจัดบรกิารดแูลผูต้ดิเชืJอฯ และผูป่้วย

อยา่งรอบดา้น โดยมบีทบาทในการใหข้อ้มลู ใหคํ้าปรกึษาในโรงพยาบาล รว่มประเมนิสภาวะสขุภาพของ

ผูป่้วย การบรกิารเพื�อการสง่ตอ่เพื�อรับการรักษา ซึ�งไดดํ้าเนนิการมาเกอืบ 10 ปีแลว้

ศนูยบ์รกิารแบบองคร์วมตั Jงอยูใ่น 6 จังหวัดในเขตภาคตะวันออก มกีลุม่ศนูยอ์งคร์วมทั Jงหมด 23 ศนูยแ์ละ

ไดใ้หบ้รกิารผูป่้วยกวา่ 4,104 คน โดยแยกเป็นผูใ้หญ ่ 3,940 คน และเด็ก 164 คน ศนูยด์ังกลา่วมกีาร

ตรวจสอบผูป่้วยอยา่งสมํ�าเสมออกีทั Jงยังรวมรวบเก็บขอ้มลูตา่งๆ เพื�อการนํามาสนับสนุนการพัฒนาการนโยบาย

การใหบ้รกิารดา้นสขุภาพตอ่ผูท้ี�ตอ้งมชีวีติอยูก่บัเชืJอไวรัสเอชไอว ี ซึ�งจะนําไปสูน่โยบายปลอดโรคเอดสใ์นที�สดุ

สถิตผิูท้ี�อาศัยอยูกั่บเชืJอไวรัสเอชไอวีและผูป่้วยเอดส์
ณ คามิลเลยีน โซเชยีล เซนตเ์ตอร์ ระยอง
สิJนสดุ ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557

28 6 1 1 5 27
17 2 0 0 0 19

18 5 0 5 3 15
1 0 0 1 0 0

147 67 21 36 8 149

29

รวม

0
ผูใ้หญ่ที�อาศัยอยูกั่บ
เชืJอและผูป่้วยที�เป็น

เอดส์
83 54 20

เด็กกําพรา้ที�ตดิเชืJอ และเด็กที�ไดรั้บผลกระทบจากเชืJอเอชไอว/ีเอดส ์อายรุะหว่าง 2-19 ปี

เด็กที�ตดิเชืJอ

โอนยา้ย อธบิาย ยอดยกมาจากปี พ.ศ.2556 ใหม่ เสยีชวีิต

เยาวชนอายรุะหว่าง 14 ถึง 23 ปี

เด็กที�ไดรั้บผลกระทบ

เยาวชนที�ตดิเชืJอ
เยาวชนที�ไดรั้บผลกระทบ

ยอด
คงเหลอื

กลับคนืสูส่งัคม

88
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กระบวนการประเมนิ

นายมนู เพ็ญสวา่งวัฒน ์ ทมีงานของสมาคมกฟิวิ�ง แบค ไดเ้ขา้เยี�ยมคามเิลยีน โซเชยีล เซนตเ์ตอร ์ ระยอง

เมื�อวันศกุรท์ี� 10 กรกฏาคม พ.ศ.2558 โดยไดรั้บการตอ้นรับที�อบอุน่จากบาทหลวงชยัศกัดิ. ไทสนธ ิ ผูอํ้านวยการ

บาทหลวงวฒุชิยั บญุบรรล ุ และพนักงานของศนูยฯ์ ผูซ้ ึ�งไดแ้บง่ปันขอ้มลูที�มคีณุคา่เกี�ยวกบัสถานะการณ์ 

ของเชืJอไวรัสเอชไอว/ีเอดสใ์นการปฏบิตังิานภาคสนามรวมทั Jงความคดิเห็นเชงิสรา้งสรรคใ์นการปรับปรงุ พัฒนา

สภาพแวดลอ้มของผูท้ี�ดํารงชวีติอยูก่บัเชืJอเอชไอวี

         แหลง่ขอ้มลู :  รายงานการดาํเนนิงานประจําปี พ.ศ.2557

ทั JงนีJทมีงานฯ ไดท้ราบจากการสมัภาษณ์วา่การตดิเชืJอเอชไอว/ีเอดสม์เีพยีง 3 ทางเทา่นัJนที�จะทําใหเ้กดิการตดิ

เชืJอไดด้ังรายละเอยีดดังนีJ1. การมเีพศสมัพันธ์

2. การใชเ้ข็มฉีดยารว่มกนั

3. การตดิเชืJอจากมารดาสูเ่ด็กในครรภ์

ภาพขา้งลา่งนีJแสดงใหเ้ห็นถงึรอ้ยละของผูป่้วยตดิเชืJอเอชไอว/ีเอดสโ์ดยจําแนกตามปัจจัยเสี�ยง

   แหลง่ขอ้มลู: สถานะการณ์ของผูป่้วยเอดสใ์นประเทศไทย ณ วนัที$ 31 ตลุาคม พ.ศ.2557 

                     สาํนกังานระบาดวทิยา กรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสขุ

ทั JงนีJทมีงานยังไดท้ราบจากการสมัภาษณ์วา่ การตดิเชืJอเอชไอวจีากแมท่ี�ตดิเชืJอสูเ่ด็กในครรภม์แีนวโนม้

ที�ลดลงอนัเป็นผลสบืเนื�องจากความวทิยาการทางการแพทยใ์นการป้องกนัการตดิเชืJอของเด็กในครรภ์

โรคเอดสเ์กดิจากการตดิเชืJอเอชไอวปัีจจบุนัทั�วโลกมเีด็กตดิเชืJอเอชไอวเีกดิขึJนใหมป่ระมาณ  7  แสนคนตอ่ปี  
สําหรับประเทศไทยมผีูป่้วยเด็กประมาณ  30,000 คน เสยีชวีติไปแลว้ประมาณ  10,000  คน  ปัญหาที�สําคัญ  
คอื  เด็กเหลา่นีJมักกําพรา้พอ่-แมต่ั Jงแตอ่ายยุังนอ้ย ในสว่นของเด็กที�ไมต่ดิเชืJอแตเ่กดิจากมารดาที�ตดิเชืJอก็

มปัีญหาเชน่กนั นับวา่เอดสทํ์าใหเ้กดิปัญหาเด็กกําพรา้ขึJนประมาณ  150,000  ครอบครัวแลว้

2556 2557 2558
จํานวนประชากรไทยสิJนสุดในแต่ละปี 64,450,000       64,785,909 65,000,000   
ผูป่้วยตดิเชืJอฯ สะสมตัJงแต่ปี พ.ศ.2527 1,157,589         1,200,000   1,588,621    
ผูป่้วยตดิเชืJอฯ รายงานจากโรงพยาบาล 376,274           447,640     388,621       

ผูป่้วยที�ลงทะเบยีนและไดรั้บยาตา้นไวรัส 212,426           234,729     310,000       

การคาดการณ์ผูป่้วยตดิเชืJอฯ ใหม่ 9,473              8,959        8,030          

ผูป่้วยตดิเชืJอฯ ในจังหวัดระยอง 9,312              10,012       N/A

Narration

สถิตขิองสถานะการณ์ของเอชไอว/ีเอดสใ์นประเทศไทย
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... ปัจจบุนัมกีารใชย้าตา้นไวรัสป้องกนัการตดิเชืJอจากแมสู่ล่กูทําใหม้อีตัราเด็กตดิเชืJอเกดิใหมล่ดลงมาก  
จากที�เคยมสีงูถงึ 2,000  คนตอ่ปีเหลอืประมาณ 300 คนตอ่ปี

แหลง่ขอ้มลู : ( ศาสตราจารย ์แพทยห์ญงิกลุกญัญา โชคไพบลูยก์จิ: เมื$อเอดสม์ากบัลกูนอ้ย)

 Values and Transparencyคณุคา่และความโปรง่ใส

คามลิเลี�ยน โซเชยีล เซนเตอร ์ ระยอง โดยบาทหลวงชยัศกัดิ. ไทสนธ ิ ผูอํ้านวยการศนูยฯ์ ไดนํ้าเสนอ

รายงานการดําเนนิงาน และรายงานการเงนิประจําปีที�ไดรั้บการตรวจสอบแลว้ในปี พ.ศ.2556 และ พ.ศ.2557

ซึ�งรายงานการดําเนนิงานประจําปีดังกลา่วไดถ้กูนําขึJนเวบไซตข์องศนูยไ์วด้ว้ย

สําหรับรายงานการเงนิประจําปีไดรั้บการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชรัีบอนุญาต นายวเิชยีร รัตนเวโรจนวไิล

ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาตเลขทะเบยีน 3836

ทมีงานของสมาคมไดรั้บขอ้มลูของกจิกรรมกศุลของโครงการที�ประทับใจ โดยเฉพาะโครงการรณรงค์

ใหเ้กดิการรับรูเ้กี�ยวกบัเอชไอว/ีเอดสด์ว้ยความรว่มมอืกบัวัดตา่งๆ ในทอ้งที�ในจังหวัดระยอง การรว่มมอืระหวา่ง

สองศาสนาระหวา่ง คามลิเลยีน โซเชยีล เซนตเ์ตอรแ์ละพระสงฆใ์นพทุธศาสนาในภมูภิาคดังกลา่วเป็นสญัญาณ

ที�ดใีนการรเิริ�มกจิกรรมรว่มกนัซึ�งจะนําไปสูก่ารรว่มกจิกรรมตา่งๆ ในอนาคตที�จะเกดิขึJนได ้ อาทเิชน่การจัด

กจิกรรมระดมทนุ ดว้ยการสนับสนุนของขา้ราชการและภาคธรุกจิในทอ้งถิ�น ทมีงานฯ หวังวา่คามลิเลี�ยน

โซเชยีล เซนตเ์ตอร ์ จะสามารถรักษาความกา้วหนา้ในความรว่มมอืระหวา่งกนัเพื�อเสรมิสรา้งความสมัพันธ์

การรณรงค ์ และความรว่มมอืที�มากขึJนของชมุชนในทอ้งถิ�นผา่นนักบวช และวัดในพทุธศาสนาในภมูภิาคดังกลา่ว

จากรายงานการเงนิที�ไดรั้บการสอบบญัชใีนปี พ.ศ.2557 และรายงานการดําเนนิงานประจําปีเดยีวกนั ทมีงานฯ

พบวา่ รอ้ยละ 60 ของรายไดใ้นปีดังกลา่วไดถ้กูนําไปใชโ้ดยตรงกบัโครงการทั JงสิJน 7 โครงการ คา่ใชจ้า่ย

ดา้นการบรหิารจัดการอยูท่ี�รอ้ยละ 38 เมื�อรวมคา่เสื�อมราคาทรัพยส์นิซึ�งอยูใ่นเกณฑค์อ่นขา้งสงู

ผูใ้หก้ารสนบัสนนุเบื'องตน้ในปี พ.ศ.2557

ผูบ้รจิาครายบคุคลทั Jงในและตา่งประเทศ 10,311,590 

ภาคธรุกจิ 2,405,433   

องคก์รการกศุลทั Jงในและตา่งประเทศ 10,011,168 

กจิกรรมระดมทนุ 4,753,211   

การใหค้วามชว่ยเหลอืภาครัฐผา่นหน่วยงานทอ้งถิ�น 1,043,206   

ดอกเบีJยธนาคา 475,119       

กจิกรรมทางศาสนา 222,930       

รวม 29,222,657 

จํานวนพนักงานและอาสาสมัคร

 - พนักงานโครงการ 21 persons

 - พนักงานฝ่ายสนับสนุน 30 persons

 - อาสาสมัคร 6  persons

โครงการบา้นเด็กกําพรา้ที�มเีช ืJอเอชไอวฯี 46           16           2,409,834    797,495      146,979      2,150,424    5,504,732     

โครงการสง่เสริมการดํารงชวีติโดนอสิระของเยาวชน 15           3            1,715,389    759,980      -            414,557       2,889,926     

โครงการสวนอเีดน 46           18           335,727       189,253      -            119,291       644,271        

โครงการใหก้ารศกึษาเพื�อป้องกันการตดิเชืJอเอชไอวี 6,685       3            440,603       115,915      -            701,290       1,257,808     

โครงการเสริมสรา้งความเขม้แข็งเครือข่ายผูต้ดิเช ืJอฯ 18,862     -          117,000       -            -            -             117,000        

โครงการทุนการศกึษาสาํหรับเด็กที�ไดรั้บผลกระทบ 123          1            840,909       -            -            69,586        910,495        

โครงการจัดหาพ่อแม่อุปถัมภเ์ด็กกําพรา้ที�มเีช ืJอฯ 80           -          -             -            74,623        390,725       465,348        

รวม 5,859,462    1,862,643   221,601      3,845,873    11,789,580    

รวม
ค่าใชบ้ริหาร
จัดการ

โครงการ จํานวนผูรั้บ
ประโยชน์

จํานวน
พนักงาน

ค่าใชจ่้ายตรงถงึ
ผูรั้บประโยชน์

ค่าใชจ่้าย
สาธารณูปโภค

เงนิเดอืนพนักงาน
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ภาคการเงนิ องคก์ร คามลิเลยีน โซเชยีล เซนตเ์ตอร ์ระยอง
บาท บาท

สอบบญัชแีลว้

2557 2557 2557 2557

สนิทรพัย์

สนิทรพัยห์มนุเวยีน

เงนิสดและเทยีบเทา่เงนิสด 9,658,521              9,658,521        

เงนิลงทนุชั�วคราว 11,037,638            11,037,638     

รวมสนิทรัพยห์มนุเวยีน 20,696,159            20,696,159     

รายไดแ้ละรายจา่ย

รายได้

สอบบญัชแีลว้

2557 2557 2557 2557

เงนิบรจาคจากบคุคลทัJงในและนอกประเทศ 10,311,590               1,440,000       10,311,590        

ภาคธรุกจิ 2,405,433                 2,405,433          

องคก์รการกศุลทัJงในและนอกประเทศ 10,011,168               10,011,168        

กจิกรรมระดมทนุ 4,753,211                 4,753,211          

หน่วยงานรัฐบาลประจําทอ้งถิ�น 1,043,206                 1,043,206          

ดอกเบีJยธนาคาร 475,119                     475,119             

กจิกรรมทางศาสนา 222,930                     222,930             

รวมรายได ้ 29,222,657               -                 1,440,000       30,662,657        

คา่ใชจ้า่ย

การดาํเนนิงานการกศุล : คา่ใชจ้า่ยโครงการ

โครงการบา้นเด็กกาํพรา้ฯ 3,354,308                 3,354,308          

การจัดการและเงนิเดอืน 2,150,424                 2,150,424          

คา่ใชจ้า่ยโครงการ 5,504,732                 19% 5,504,732          18%

โครงการสง่เสรมิการดาํรงชวีติฯ 2,475,369                 2,475,369          

การจัดการและเงนิเดอืน 414,557                     414,557             

คา่ใชจ้า่ยโครงการ 2,889,926                 10% 2,889,926          9%

โครงการสวนเอเดน 524,980                     524,980             

การจัดการและเงนิเดอืน 119,291                     119,291             

คา่ใชจ้า่ยโครงการ 644,271                     2% 644,271             2%

โครงการดแูละแบบประคบัประคอง 3,731,092                 3,731,092          

การจัดการและเงนิเดอืน 2,107,756                 2,107,756          

คา่ใชจ้า่ยโครงการ 5,838,848                 20% 5,838,848          19%

โครงการป้องกนัการตดิเชื'อฯ 556,518                     556,518             

การจัดการและเงนิเดอืน 701,290                     701,290             

คา่ใชจ้า่ยโครงการ 1,257,808                 4% 1,257,808          4%

โครงการทนุการศกึษา 840,909                     840,909             

มลูคา่ของ
บรจิาค

มลูคา่เวลา
ของ

อาสาสมคัร
รวม 

มลูคา่ของ
บรจิาค

มลูคา่เวลา
ของ

อาสาสมคัร
รวม
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การจัดการและเงนิเดอืน 69,586                       69,586                

คา่ใชจ้า่ยโครงการ 910,495                     3% 910,495             3%

โครงการเครอืขา่ยผูต้ดิเชื'อฯ 117,000                     0% 117,000             0%

โครงการพอ่แมอ่ปุถมัภ์ 74,623                       74,623                

การจัดการและเงนิเดอืน 390,725                     390,725             

คา่ใชจ้า่ยโครงการ 465,348                     2% 465,348             2%

รวมคา่ใชจ้า่ยโครงท ั'งส ิ'น 17,628,427               60% -                 -                   17,628,427        57%

คา่ใชจ้า่ยดา้นบรหิารและธุรการ

คา่ใชจ้า่ยประชาสมัพันธ์ 1,883,605                 6% 1,883,605          6%

คา่ใชจ้า่ยดา้นบรหิารและธรุการ 1,142,033                 4% 1,142,033          4%

คา่บํารงุรักษา 1,393,697                 5% 1,393,697          5%

เงนิบรจิาคใหอ้งคก์รการกศุลอื�นๆ 440,803                     2% 440,803             1%

เงนิเดอืน 1,901,001                 7% 1,901,001          6%

คา่ใชจ้า่ยอื�นๆ 665,205                     2% 665,205             2%

คา่เสื�อมราคา 3,814,687                 13% 3,814,687          12%

รวมคา่ใชจ้า่ยดา้นบรหิารและธรุการ 11,241,030               38% 11,241,030        37%

รวมคา่ใชจ้า่ยทั Jงส ิJน 28,869,458               99% -                 -                   28,869,458        94%

หกัมลูคา่เวลาอาสาสมคัร 1,440,000       1,440,000          

คา่ใชจ้า่ยดา้นทรพัยส์นิ

งานกอ่สรา้งและอปุกรณ์ 941,310                     3% 941,310             3%

รถยนต์ 800,068                     3% 800,068             3%

รวมคา่ใชจ้า่ยดา้นทรัพยส์นิ 1,741,378                 6% 1,741,378          6%

เงนิสดตดิลบ 1,388,179-                 1,388,179-          

รอ้ยละของคา่ใชจ้า่ยโครงการ 60%

รอ้ยละของคา่ใชจ้า่ยบรหิารจัดการ 38%

คา่ใชจ้า่ยตอ่คนโครงการบา้นเด็กกําพรา้ 119,668                     บาท

คา่ใชจ้า่ยตอ่คนโครงการสง่เสรมิการดํารงชวีติ 192,662                     บาท

คา่ใชจ้า่ยตอ่คนโครงการสวนเอเดน 10,067                       บาท

คา่ใชจ้า่ยตอ่คนโครงการประคบัประคอง 100,670                     บาท

คา่ใชจ้า่ยตอ่คนโครงการป้องกนัฯ 188                            บาท

ทนุการศกึษาตอ่คนตอ่ปี 7,402                         บาท

คา่ใชจ้า่ยตอ่คนโครงการเครอืขา่ยผูต้ดิเชืJอ 6                                 บาท

คา่ใชจ้า่ยตอ่คนโครงการพอ่แมอ่ปุถัมภ์ 5,817                         บาท
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